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§ 190
Information - Föreningsrådet, KS 2019/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet
Beskrivning av ärendet
Christina Wellinder, föreningsrådet, informerar om föreningsrådets
verksamhet.

Utdragsbestyrkande
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§ 191
Kommunstyrelsens målindikatorer och bevakande
indikatorer enligt styrmodellen, KS 2019/247
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Införa den nya styrmodellen i styrningen av kommunstyrelsens
verksamheter.
2. Fastställa målindikatorer med målnivåer samt bevakande indikatorer för
styrning och uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter.
3. Till budgetberedningen överlämna förslag till målindikatorer inklusive
förslag till målnivåer samt bevakande indikatorer på fullmäktigenivå för
uppföljning av de övergripande målen.
4. Anteckna till protokollet att uppdragen från kommunfullmäktige har
redovisats.
Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslutade 23 april 2019 om en ny styrmodell för hela
kommunkoncernen. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att hela
organisationen arbetar för gemensam sak utifrån de förtroendevalda
politikernas beslut och därigenom säkra kvalitet och produktivitet.
Fullmäktige ska använda ett begränsat antal mål och indikatorer i sin
styrning och uppföljning. Tillit råder till nämnder, bolagsstyrelser och
Räddningstjänsten Väst att i samverkan med förvaltning styra sina
verksamheter utifrån reglementen, ägardirektiv och övrig styrning.
Kommunfullmäktiges vision med politisk viljeinriktning och övergripande
mål är styrande för hela kommunkoncernen. Nämnder, bolagsstyrelser och
Räddningstjänsten Väst ska därför införliva denna styrning vidare i sin egen
styrning av verksamheterna.
Nämnder, bolagsstyrelser och Räddningstjänsten Väst uppdras att
överlämna förslag till målindikatorer inklusive förslag till målnivåer på
fullmäktigenivå för uppföljning av de övergripande målen. Förslagen
kommer att övervägas i samband med budgetberedningen. I samband med
budget 2020 fastställs kommunfullmäktiges mål kompletterade med
målindikatorer och fastställda målnivåer gällande för hela
kommunkoncernen.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag på styrande indikatorer
med målnivåer samt bevakande indikatorer, dels för kommunstyrelsens
styrning och uppföljning av den egna verksamheten, dels förslag till vilka
indikatorer som kan användas på fullmäktigenivå. Indikatorerna är
framtagna för styrning och uppföljning av de egna verksamheter

Utdragsbestyrkande
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kommunstyrelseförvaltningen bedriver under avdelningarna, plan, markoch exploatering, näringsliv och arbetsmarknad.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-06-18
Kommunstyrelsen styrande målindikatorer med målnivåer
Kommunstyrelsen bevakande indikatorer

Utdragsbestyrkande
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§ 192
Vinnande bidrag i markanvisningstävling rörande
Fibulan 1, KS 2018/674
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Utse Westhem Invest AB som vinnare i markanvisningstävling för
fastigheten Fibulan 1
2. Teckna markanvisningsavtal med Westhem Invest AB avseende
fastigheten Fibulan 1
Beskrivning av ärendet
En markanvisningstävling har våren 2019 genomförts för kvarteret Fibulan i
Stafsinge
Ett förfrågningsunderlag utarbetades och lämnades 2019-01-22 ut till ett
stort antal exploatörer samt publicerades på kommunens temawebb
”Falkenberg växer”.
Fyra förslag inlämnades och dessa har därefter utvärderats av en
tjänstemannagrupp bestående av en exploateringsingenjör, en
exploateringsstrateg, en stadsarkitekt, en planarkitekt och två
bygglovhandläggare.
Motivering av beslut
Efter en första värdering faller förslagen Åkerholme och Stafsinge radby
bort. Förslagen håller inte samma standard som de båda övriga vad gäller
disponering av området, utformning av byggnader och dess närmiljö samt
bristfälliga planlösningar på lägenheterna.
Stafsinge TRÄgårdar och kvarteret Fibulan är båda mer genomarbetade.
Båda förslagen är likvärdiga vad gäller utnyttjandegrad, antal lägenheter,
genomförbarhet, beräknad hyresnivå samt vad gäller fördelning av
lägenhetstyper. Förslagen innehåller båda lägenheter i blandade storlekar
vilket möjliggör en variation av hyresgäster.
Den föreslagna bebyggelsen skall anpassas till platsen, vara ett tillskott i
miljön för den som rör sig i stadsdelen samt utgöra en god bostadsmiljö för
de som bor i det aktuella området. Båda förslagen innebär relativt korta
loftgångar, vilket skänker intimitet i den nära bostadsmiljön.
Stafsinge TRÄgårdar har många kvalitéer, bland annat att det är en
genomgående, arkitektoniskt elegant träbyggnation, men som är känslig för
förändringar. Utformningen med stort antal byggnader kring två slutna
gårdar, samt placeringen av parkeringsplatser, gör att helhetsupplevelsen
inte blir harmonisk. Planlösningarna är genomgående bra men flertalet
balkonger har en ogynnsam orientering.

Utdragsbestyrkande

1 (2)

7

Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-25

Förslaget Kvarteret Fibulan är ett förslag till bebyggelse som kan samverka
med övrig bebyggelse i stadsdelen. Placeringen av byggnader följer
fastighetens form och öppnar upp sig och välkomnar. Förslaget redovisar en
fin analys av de privata och offentliga delarna där vissa gårdar är mer
privata och andra mer publika. Byggnaderna har en trygg och säker
utformning som kan fungera över tid. Lägenheterna är genomgående bra
och samtliga uteplatser är vända mot söder/väster. De jordnära färgerna
bedöms komplettera och framhäva naturens skiftningar under året.
Arbetsgruppen rekommenderar förslag Kvarteret Fibulan från Westhem
Invest AB för tilldelning av marken och för genomförande. Det föreslås
dock att antalet fasadfärger minskas och att gestaltningen av miljöhusen ses
över.
Ekonomi
Vid försäljning av fastigheten Fibulan 1 erhåller kommunen en köpeskilling
om 5 790 000 kr.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-06-17
Utvärdering markanvisningstävling Kv. Fibulan, 2019-06-18
Tävlingsförslag Åkerholme, 2019-04-12
Tävlingsförslag Stafsinge radby, 2019-04-15
Tävlingsförslag Stafsinge TRÄgårdar, 2019-04-12
Tävlingsförslag Kv. Fibulan, 2019-04-15, justerad 2019-05-23
Inbjudan till maranvisningstävling – Kvarteret Fibulan
Yrkande
Marcelle Farjallah (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 193
Reservationsavtal M.L. Bil - del av Stafsinge-Arvidstorp
1:95, KS 2019/282
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Godkänna förslag till reservationsavtal med M.L. Bil avseende del av
fastigheten Stafsinge-Arvidstorp 1:95
Beskrivning av ärendet
M.L. Bil har inkommit med ett önskemål till kommunen om att få förvärva
del av fastigheten Stafsinge-Arvidstorp 1:95, ca 10 500 kvm. Köparen, som
tillverkar maskiner för sophantering, har för avsikt att bebygga fastigheten
med tre stycken byggnader varav två ska användas för tillverkning och den
tredje byggnaden ska fungera som kallhall för förvaring.
Falkenbergs kommun har upprättat förslag till reservationsavtal för del av
fastigheten Stafsinge-Arvidstorp 1:95, ca 10 500 kvm. Avtalet skrivs som
ett reservationsavtal, enligt vilket kommunen reserverar ovan nämnt område
till M.L. Bil. Betalning och överlåtelse av marken sker först när köparen har
erhållit bygglov för en av tillverkningsbyggnaderna och påbörjat
byggnationen eller lämnat in en kopia på tecknat entreprenadkontrakt.
När kommunen godkänt reservationsavtalet har köparen sex månader på sig
att ta fram bygglovshandlingar och ansöka om bygglov. Kommunen ansöker
om avstyckning för bildande av en ny registerfastighet. När köparen erhållit
bygglov och fastighetsbildningen vunnit laga kraft skall köparen inom tre
månader påbörja byggnationen eller lämna in kopia på tecknat
entreprenadkontrakt.
Om köparen inte fullföljer reservationen genom ansökan om bygglov eller
tecknande av entreprenadkontrakt så faller avtalet. Kommunen är då
fortfarande ägare till marken och kan sälja den till annan intressent. När
bygglov erhållits och byggnationen påbörjats, alternativt kopia på
entreprenadkontrakt lämnats in, får köparen en räkning på den nybildade
fastigheten på 1 260 000 kronor. När kommunen erhållit ersättningen
skriver kommunen ett avtal med en överlåtelseförklaring som grund för
ansökan om lagfart.
Motivering av beslut
Falkenbergs kommun äger mark inom Smedjeholms verksamhetsområde
som är till försäljning för 120 kr/kvm, enligt taxa beslutad av
kommunfullmäktige 2018-11-27.
Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller ersättning för marken om 1 260 000 kronor,
vilket motsvarar 120 kr/kvm

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-06-14
M.L.Bil – reservationsavtal 2019-05-31
Karta M.L.Bil, del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95

Utdragsbestyrkande
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§ 194
Reservationsavtal Dina Kubik AB - del av Snickaren 3
och Snickaren 4, KS 2019/294
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Godkänna förslag till reservationsavtal med Dina Kubik AB avseende
del av fastigheterna Snickaren 3 och Snickaren 4 samt samfälligheten
Snickaren s:1
Beskrivning av ärendet
Dina Kubik AB har vid flera tillfällen köpt mark av Falkenbergs kommun
som bebyggts med större garagebyggnader som styckats av till mindre
enheter och sålts till företag och privatpersoner. Dina Kubik AB har nu
inkommit till kommunen med ett önskemål om att förvärva mark för
uppförande av två stycken garagebyggnader som vardera styckas av i 8-10
fastigheter om 200-400 kvm styck.
Falkenbergs kommun har upprättat förslag till reservationsavtal för del av
fastigheterna Snickaren 3 och Snickaren 4 samt samfälligheten Snickaren
s:1, totalt ca 10 100 kvm. Avtalet skrivs som ett reservationsavtal, enligt
vilket kommunen reserverar ovan nämnt område till Dina Kubik AB.
Betalning och överlåtelse av marken sker först när köparen har erhållit
bygglov för projektet och påbörjat byggnationen eller lämnat in en kopia på
tecknat entreprenadkontrakt.
När kommunen godkänt reservationsavtalet har köparen sex månader på sig
att ta fram bygglovshandlingar och ansöka om bygglov. Kommunen ansöker
om avstyckning för bildande av en ny registerfastighet samt inlösen av
samfälligheten Snickaren s:1. När köparen erhållit bygglov och
fastighetsbildningen vunnit laga kraft skall köparen inom tre månader
påbörja byggnationen eller lämna in kopia på tecknat entreprenadkontrakt.
Om köparen inte fullföljer reservationen genom ansökan om bygglov eller
tecknande av entreprenadkontrakt så faller avtalet. Kommunen är då
fortfarande ägare till marken och kan sälja den till annan intressent. När
bygglov erhållits och byggnationen påbörjats, alternativt kopia på
entreprenadkontrakt lämnats in, får köparen en räkning på den nybildade
fastigheten på 1 212 000 kronor. När kommunen erhållit ersättningen
skriver kommunen ett avtal med en överlåtelseförklaring som grund för
ansökan om lagfart.
Motivering av beslut
Falkenbergs kommun äger mark inom Smedjeholms verksamhetsområde
som är till försäljning för 120 kr/kvm, enligt taxa beslutad av
kommunfullmäktige 2018-11-27

Utdragsbestyrkande
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Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller ersättning för marken om 1 212 000 kronor,
vilket motsvarar 120 kr/kvm. Köparen bekostar lantmäteriets kostnader för
avstyckningen och kommunen bekostar inlösen av samfälligheten Snickaren
s:1.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-06-14
Dina Kubik AB – reservationsavtal
Karta Dina Kubik AB, del av Snickaren 3 och Snickaren 4

Utdragsbestyrkande
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§ 195
Reservationsavtal M&M i Falkenberg AB - del av
Slätten 1:1, KS 2019/295
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Godkänna förslag till reservationsavtal med M&M i Falkenberg AB
avseende del av fastigheten Slätten 1:1
Beskrivning av ärendet
M&M i Falkenberg AB har inkommit med ett önskemål till kommunen om
att få förvärva del av fastigheten Slätten 1:1, ca 6 350 kvm. Köparen har för
avsikt att bebygga fastigheten med tankstation, fordonsgastapp och
biltvätthall.
Falkenbergs kommun har upprättat förslag till reservationsavtal för del av
fastigheten Slätten 1:1, ca 6 350 kvm. Avtalet skrivs som ett
reservationsavtal, enligt vilket kommunen reserverar ovan nämnt område till
M&M i Falkenberg AB. Betalning och överlåtelse av marken sker först när
köparen har erhållit bygglov och påbörjat byggnationen eller lämnat in en
kopia på tecknat entreprenadkontrakt.
När kommunen godkänt reservationsavtalet har köparen sex månader på sig
att ta fram bygglovshandlingar och ansöka om bygglov. Kommunen ansöker
om avstyckning för bildande av en ny registerfastighet samt bildande av
gemensamhetsanläggning för gemensam in-/utfart. När köparen erhållit
bygglov och fastighetsbildningen vunnit laga kraft skall köparen inom tre
månader påbörja byggnationen eller lämna in kopia på tecknat
entreprenadkontrakt.
Om köparen inte fullföljer reservationen genom ansökan om bygglov eller
tecknande av entreprenadkontrakt så faller avtalet. Kommunen är då
fortfarande ägare till marken och kan sälja den till annan intressent. När
bygglov erhållits och byggnationen påbörjats alternativt kopia på
entreprenadkontrakt lämnats in får köparen en räkning på 1 337 500 kronor.
När kommunen erhållit ersättningen skriver kommunen ett avtal med en
överlåtelseförklaring som grund för ansökan om lagfart.
Motivering av beslut
Falkenbergs kommun äger mark inom verksamhetsområde Ågård väster
som är till försäljning för 250 kr/kvm, enligt taxa beslutad av
kommunfullmäktige 2018-11-27. En stor del av aktuellt område är
detaljplanelagt som prickmarkerad zon, vilket inte får bebyggas.
Köpeskillingen är därför reducerad med 250 000 kronor.
Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller ersättning för marken om 1 337 500 kronor,
vilket motsvarar 250 kr/kvm med undantag för den del av fastigheten där
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köpeskillingen reducerats. För reducerat område utgår en ersättning om ca
150 kr/kvm.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-06-17
Reservationsavtal M&M i Falkenberg AB, del av Slätten 1:1
Karta M&M i Falkenberg AB, del av Slätten 1:1

Utdragsbestyrkande
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§ 196
Försäljning av fastigheterna Glaspärlan 4 och Yxeggen
1, KS 2017/578
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Godkänna köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Glaspärlan 4
till GBJ Construction AB
2. Godkänna köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Yxeggen 1
till GBJ Construction AB
Beskrivning av ärendet
Mellan GBJ Construction AB och Falkenbergs kommun finns ett gällande
markanvisningsavtal nr 235. (KF 2018-02-27 §39) Markanvisningsavtalet
anger att det ska finnas ett godkänt bygglov innan marköverlåtelse får ske.
Vid marköverlåtelse ska separat köpeavtal upprättas i enlighet med gällande
markanvisningsavtal. Då det finns ett beviljat bygglov för Glaspärlan 4 och
Yxeggen 1 har köpekontrakt upprättats för de båda fastigheterna.
Motivering av beslut
Då det finns godkänt bygglov för fastigheterna Glaspärlan 4 och Yxeggen 1
har samhällsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till köpekontrakt för de
båda fastigheterna. Som villkor för köpets genomförande anges att köparen
måste påbörja byggnadsarbeten (gjuta bottenplatta eller likvärdigt) inom ett
år från tillträdesdagen. Uppfylls inte villkoret har kommunen rätt att häva
köpet. Betald köpeskilling återbetalas då, minus 10 % av köpeskillingen.
Ekonomi
Kommunen erhåller en köpeskilling om 1 273 000 kr för fastigheten
Glaspärlan 4 samt en köpeskilling om 1 235 000 kr för fastigheten
Yxeggen 1.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-06-20
Köpekontrakt Glaspärlan 4
Köpekontrakt Yxeggen 1
Markanvisningsavtal nr 235, 2017-11-21

Utdragsbestyrkande
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§ 197
Kommunstyrelsens budgetförslag 2020-2022, KS
2019/296
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Godkänna förslag till investeringsbudget 2020-2024.

2.

Överlämna kommunstyrelsens budgetförslag till budgetberedningen för
vidare behandling.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett budgetförslag för 20202022 med tillhörande investeringsbudget för 2020-2024.
Förslaget om 2 % effektivisering kommer slutgiltigt att behandlas av
kommunstyrelsen i september.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner
förslagen till investeringsbudget 2020-2024 och överlämnar förslaget till
budgetberedningen för vidare behandling.
Ekonomi
Underlagen har tagits fram i enlighet med gällande budgetanvisningar och
ärendet överlämnas därmed till budgetberedningen.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-06-19
KS investeringssammanställning 2020-2024

Utdragsbestyrkande
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§ 198
Information - Investeringsprioriteringar, KS 2019/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet
Beskrivning av ärendet
Irene Wigroth, bygg- och projektchef, informerar om investeringsplanen och
inventeringsprioriteringar.
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§ 199
Slutredovisning gällande nybyggnation av
industribyggnader, samt fråga om tilläggsinvestering
till Falkenbergs Terminal AB, KS 2019/276
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Anteckna till protokollet att slutredovisning gällande nybyggnation av
industribyggnader har lämnats.
2. Godkänna tilläggsinvestering om 11 660 tkr till Falkenbergs Terminal
AB för företagsetablering i Falkenbergs hamn, enligt gällande
arrendeavtal.
Beskrivning av ärendet
Slutredovisning gällande nybyggnation av industribyggnader samt fråga om
tilläggsinvestering till Falkenbergs Terminal AB föreligger. Falkenbergs
Terminal AB beviljades 2016-11-29 av kommunfullmäktige godkännande
av investering för byggnation av bulkhall, produktions- och lagerhåll samt
hall för safesilproduktion. Sammanlagt har Falkenbergs Terminal AB:s
investering i salt- och safesilanläggningarna ökat från beräknade 39 000 tkr
till 50 660 tkr, vilket är en differens om 11 660 tkr. En stor del av ökningen
härleds till att saltanläggningen är större och mer anpassad för
verksamheten, samt att vissa oförutsedda krav tillkom efter den första
investeringskalkylens färdigställande.
Utöver Falkenbergs Terminal AB:s investering har Salinity AB investerat
belopp på produktionsinventarier, vilka är monterade i byggnaderna. Idag
bedrivs en effektiv saltproduktion med 15-20 heltidsanställda i Falkenbergs
hamn.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antecknas
till protokollet att Falkenbergs Terminal AB härmed slutredovisat
nybyggnation av industribyggnader, till vilken kommunfullmäktige
2016-11-29 beslutat om godkännande av investering. Vidare föreslås
kommunfullmäktige godkänna en tilläggsinvestering om 11 660 tkr till
Falkenbergs Terminal AB för företagsetablering i Falkenbergs hamn, enligt
gällande arrendeavtal.
Ekonomi
Den totala kostnaden för projektet uppgår till 50 660 tkr. Falkenbergs
Terminal föreslår att en tilläggsinvestering om 11 660 tkr ska godkännas då
den första investeringskalkylen uppgav kostnader om 39 000 tkr.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-06-04
Falkenbergs Terminal AB slutredovisning, 2019-03-29
Falkenbergs Terminal AB, underlag för beslut om tilläggsinvesterin

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 200
Antagande av nytt reglemente för valnämnden, KS
2016/268
Beslut
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Anta valnämndens reglemente.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har initierat en översyn av samtliga nämnders och
styrelsers reglementen. Arbetet har samordnats så att reglementena har en
enhetlig struktur. Texterna i reglementena har utvecklats och förtydligats så
att det tydligare och mer utförligt framgår vad som ligger inom nämndens
ansvarsområde.
Motivering av beslut
Valnämndens nuvarande reglemente fastställdes av kommunfullmäktige i
december 1991och började att gälla fr.o.m. 1992-01-01 och är i behov av att
uppdateras.
Ekonomi
Förslaget har ingen påverkan på kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-26
Valnämndens reglemente

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 201
Motion - Utökning av lokala ordningsföreskrifter,
pyrotekniska varor på idrottsanläggningar. , KS
2017/349
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Avslå motionen, med motiveringen att förslagen inte får regleras i den
lokala ordningsföreskriften.
Beskrivning av ärendet
Ingemar Johansson (C) inkom med en motion 2017-06-26 där han föreslår
att det införs en bestämmelse i de lokala ordningsföreskrifterna om förbud
att inneha, förvara och antända pyrotekniska varor på Falkenbergs kommuns
alla idrottsanläggningar.
Kultur-, och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet, 2017-10-24 § 75,
framför det som står i 5 kap 3 § i ordningslagen (1993:1617)
”Pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av Polismyndigheten innehas eller
användas på en idrottsanläggning när idrottsarrangemang anordnas där…”

Kultur- och fritidsnämnden bemöter även motionärens skrivelse, ej del av
yrkandet, om att uppmana kroppsvisitering av åskådare. Detta kommer
innebära ökade kostnader vid matcher och arrangemang men någon
uppskattad kostnad för detta är inte gjord.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar kultur- och fritidsnämndens uppfattning
att inga ändringar ska vidtas i det lokala ordningsföreskrifterna.
Lagkommentaren till 5 kap 3 § ordningslagen (1993:1617) är väldigt tydlig
på denna punkt
”Bestämmelsen innehåller en uttömmande reglering av vad som gäller i fråga
om innehav och användning av pyrotekniska varor vid idrottsarrangemang. Det
innebär att en kommun inte kan meddela ytterligare föreskrifter i dessa delar
(se 3 kap. 12 §). Tillståndskravet gäller såväl arrangören som besökare till
arrangemanget.

Därmed skulle ett införande av bestämmelserna i den lokala
ordningsföreskriften strida mot lagen.
Ekonomi
Förslaget till beslut påverkar inte kommunens budget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-06-10
Motion, Utökning av lokala ordningsföreskrifter, pyrotekniska varor på
idrottsanläggningar, 2017-06-26
Kultur och fritidsnämndens beslut 2017-10-24, §
Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 202
Information - Inför kommun- och regionledningsforum,
KS 2019/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet
Beskrivning av ärendet
Per Svensson (S) berättar vad som kommer tas upp på kommun- och
regionledningsforum.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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